Zamawiający:
Nadleśnictwo Złotoryja
ul. Staszica 18
59-500 Złotoryja

USŁUGI HOTELARSKIE I RESTAURACYJNE W KWATERZE ŁOWIECKIEJ W
MICHAŁOWIE 54 W ROKU GOSPODARCZYM 2018/2019
Termin wykonywania zadania:
07.05.2018 – 31.03.2019

1. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.

1

2

3
4
5

Rodzaj prac
Przygotowanie posiłków obejmujących całodzienne
wyżywienie myśliwych na polowaniach w tym:
śniadanie
obiad + deser
kolacja
Przygotowanie posiłków obejmujących całodzienne
wyżywienie pozostałych osób w tym:
śniadanie
obiad
kolacja
deser + kawa + herbata
Przygotowanie posiłku dla nagonki i obsługi polowania
Utrzymanie czystości w pokojach kwatery
Utrzymanie czystości posesji kwatery łowieckiej

Jednostka

Ilość
jednostek

os/dzień
os/dzień
os/dzień

520
500
550

os/dzień
os/dzień
os/dzień
os/dzień
os/dzień
os/dzień
miesiąc

10
10
10
10
420
600
6

Szczegółowy opis technologii wykonania prac:

Przygotowanie
posiłków
obejmujące
1 całodzienne
wyżywienie
myśliwych na
polowaniach

Przygotowanie
posiłków
obejmujące
2
całodzienne
wyżywienie
pozostałych osób

Przygotowanie
posiłków do lasu dla
3
nagonki i obsługi
polowania
4

Utrzymanie
czystości w

Przygotowanie posiłków obejmujących całodzienne wyżywienie +
posiłku w teren dla myśliwych z własnych produktów, wraz z podaniem
posiłków oraz sprzątaniem po posiłku pomieszczeń jadalni i kuchni, oraz
myciem naczyń i sprzętu przy użyciu własnych materiałów.
Posiłki obejmują:
śniadanie: - pieczywo, masło, trzy rodzaje wędlin, trzy rodzaje sera,
dżem, kawa, herbata, kakao, soki, woda mineralna, owoce, tosty, posiłek
ciepły np.: parówki, jajecznica, warzywa, przetwory;
obiad + deser:
obiad - zupa, drugie danie: minimum dwa rodzaje mięsa (w tym min. raz
w trakcie pobytu dziczyzna lub ryby), ziemniaki, kluski śląskie, kasza,
makaron, sos, dwa rodzaje surówek, kompot ze świeżych owoców;
deser - ciasta własnego wypieku, kawa, herbata);
kolacja - pieczywo, masło, trzy rodzaje wędlin, trzy rodzaje sera, świeże
warzywa, kawa, herbata, posiłek na gorąco np.: bigos, leczo, udka,
golonka.
Wydawanie posiłków odbywa się w godz. Od 6.00-22.00 z możliwością
przesunięcia do kilku godzin, w zależności od pory powrotu myśliwych
z polowania.
Przygotowanie posiłków obejmujących całodzienne wyżywienie z
własnych produktów, w pomieszczeniach i przy użyciu sprzętu
nadleśnictwa wraz z podaniem posiłków oraz sprzątaniem po posiłku
pomieszczeń jadalni i kuchni, oraz myciem naczyń i sprzętu przy użyciu
własnych materiałów. Posiłki obejmują:
śniadanie: – pieczywo, masło, wędlina, ser, dżem, kawa, herbata,
warzywa, ciepły posiłek: np. parówki, jajecznica;
obiad: – zupa, drugie danie: porcja mięsa, ziemniaki, kasza, makaron,
surówka, kompot;
deser: – kawa, herbata, ciasto domowego wypieku,
kolacja – pieczywo, masło, wędlina, ser żółty, kawa, herbata, posiłek na
gorąco np.: bigos, leczo, udka, golonka.
Wydawanie posiłków odbywa się w godz. od 6.00-22.00 z możliwością
przesunięcia do kilku godzin, w zależności od pory powrotu myśliwych
z polowania.
Usługa obejmuje przygotowanie prowiantu wydawanego w terenie
(przykładowo: bigos, zupa fasolowa lub grochowa z wkładką, zupa
gulaszowa) + pieczywo + kawa i herbata. Dodatkowo pieczywo +
smalec domowy i ogórek kiszony. Posiłek zapakowany do termosów i
przygotowany do transportu.
Usługa utrzymania czystości we wszystkich pomieszczeniach kwatery, z
wyłączeniem funkcyjnego lokalu mieszkalnego, polegająca na sprzątaniu
przy użyciu własnych narzędzi, materiałów i środków czystości,

pomieszczeniach
kwatery łowieckiej

Utrzymanie
5 czystości posesji
kwatery łowieckiej

obejmująca sprzątanie pokoi, przedpokoi, łazienek, klatki schodowej,
jadalni oraz pozostałych pomieszczeń, utrzymaniu w czystości mebli,
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pościeli, zakupie i uzupełnianiu
sanitariatów w papier toaletowy i mydło, opróżnianie kubłów na śmieci
wraz z wymianą worków na śmieci, myciu okien każdorazowo po
stwierdzeniu zabrudzeń, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale, praniu
firan, ręczników, praniu i maglowaniu pościeli każdorazowo po
wymianie.
Usługa utrzymania czystości na posesji kwatery łowieckiej przy użyciu
własnych narzędzi, materiałów i sprzętu polegająca na wykaszaniu
trawników na posesji, wg potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 razy w
miesiącu, zamiataniu i odchwaszczaniu dojazdów i parkingu wg potrzeb
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, wykaszaniu min. 0.5 m wzdłuż
ogrodzenia po zewnętrznej stronie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
grabienie liści, likwidacja kretowisk.

Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie kuchenne wraz z wyposażeniem
znajdującym się w kwaterze łowieckiej do przygotowania gotowych posiłków. Za
korzystanie z pomieszczenia kuchennego wraz z wyposażeniem strony ustalają
odpłatność w wysokości 5% wartości netto usług polegających na przygotowaniu
posiłków. Pomieszczenie kuchenne wraz z wyposażeniem Zamawiający przekaże
Wykonawcy Protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Na żądanie Zamawiającego Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia i podania
posiłków w terenie ( np. w ramach szkoleń terenowych, narad itp.). W skład posiłku
wchodzą np.: zupa z wkładką, pieczywo, kiełbasa z grilla, chłodne napoje, kawa,
herbata, dodatki.
3. W przypadku polowań organizowanych na terenie innych nadleśnictw i
zakwaterowaniu myśliwych w kwaterze łowieckiej w Michałowie posiłki w terenie są
organizowane przez nadleśnictwo, w którym odbywa się polowanie. Kosztem tych
posiłków obciążony jest Zleceniobiorca.
4. Wydawanie posiłków odbywa się w godz. od 6.00 – 22.00 z możliwością przesunięcia
do kilku godzin w zależności od pory powrotu myśliwych z polowania.
5. Dopuszcza się możliwość wydawania kolacji dla gości kwatery na świeżym powietrzu
( pod wiatą znajdującą się przy kwaterze).

